
OGŁOSZENIE
Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

z dnia 4 stycznia 2023 r.

Nr 1/2023
w sprawie konkursu na stanowisko Kapelmistrza Pyzdrskiej Orkiestry Dętej, 

działającej przy Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach

I. Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach ogłasza nabór na stanowisko 
Kapelmistrza Pyzdrskiej Orkiestry Dętej.

II. Swoją ofertę może złożyć kandydat, który:

1. Posiada wykształcenie wyższe muzyczne (instrumenty dęte) lub jest w trakcie 
zdobywania wykształcenia muzycznego.
2. Posiada przygotowanie pedagogiczne.
3. Posiada umiejętność aranżacji utworów.
4. Przedstawi plan pracy i rozwoju orkiestry.
5. Udokumentuje minimalnie dwuletnią współpracę z orkiestrą dętą (prowadzenie lub 
granie w orkiestrze).

III. Dodatkowymi atutami będą:

1. Kwalifikacje opiekuna lub kierownika wycieczek.
2. Osiągnięcia muzyczne.

IV. Do zadań Kapelmistrza należy w szczególności:

1. Przygotowanie i prowadzenie prób z orkiestrą.
2. Przygotowanie materiałów muzycznych.
3. Nawiązywanie kontaktów z innymi orkiestrami.
4. Organizowanie koncertów.
5. Pozyskiwanie nowych członków orkiestry.
6. Nauka gry na instrumentach dętych blaszanych lub drewnianych.

V. Wymagane predyspozycje osobowościowe:

1. Kreatywność.
2. Dyspozycyjność i zaangażowanie.
3. Umiejętność pracy w zespole (praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi).
4. Wysoka kultura osobista.

VI. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1. Życiorys zawodowy.
2. List motywacyjny.
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje.
4. Plan funkcjonowania i rozwoju orkiestry.



VII. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Centrum Kultury Sportu i Promocji 
w Pyzdrach, ul. Kilińskiego 15, 62-310 Pyzdry w zapieczętowanej kopercie opatrzonej 
dopiskiem - ,,Konkurs na stanowisko Kapelmistrza Pyzdrskiej Orkiestry Dętej''.
2. Zgłoszenie powinno zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych
3. Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 27 stycznia 2023 r. 
4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego 
postępowania w ramach wyboru – rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Oceny formalno-prawnej zgłoszeń i rekomendacji w zakresie wyboru kandydata dokona 
komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora CKSiP.
6. Ostateczna decyzja w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu należy do Dyrektora 
Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach.

VIII. Informacje dodatkowe:

W sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Pyzdrskiej Orkiestry Dętej 
prosimy o kontakt z Sylwią Kaźmierską – Dyrektorem CKSiP w Pyzdrach
- tel. 664-178-646.


